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Koncert, zenés előadás, operett-
est, valamint a Lilliput Társulat 
új bemutatója is helyet kapott a 
nagyváradi Nyári Színházi Fesz-
tivál programjában. A Szigligeti 
Társulat ugyanakkor augusztus 
közepén tartja a Főnixterv című 
produkció bemutatóját.

 » BEDE LAURA

Ú j előadással készül a nagyvára-
di Szigligeti Színház, a Főnix-
terv című produkciót augusz-

tus 14-én 20.30-tól mutatják be a 
nagyváradi vár nyári színpadán. A 
Szigligeti Társulat színművészeinek 
improvizációira épülő előadását 
Botos Bálint rendezi, aki korábban 
olyan szakmai és közönségsikernek 
örvendő előadásokat vitt színre, mint 
Csehov Apátlanulja, valamint Szép 
Ernő Lila ákáca. A Főnixterv szerep-
lői a városszéli új negyed lakói: egy 
pályaelhagyó színész és barátnője 
az ambiciózus jogász, szomszédaik, 
akik kitartóan újítják otthonukat, va-
lamint egy doktornő és alkalmi ked-
vese. Rajtuk, valamint rokonaikon 
és barátaikon keresztül láthatunk rá 
arra a mozaikra, amely banalitások-
ból, titkokból, szerelmekből és ami 
talán ennél is fontosabb, az új élet 
vágyából rajzolódik ki. Hétköznapja-
ik tragikomikus helyzetei arra világí-
tanak rá, hogy az önmegvalósítás és 
az önsorsrontás között milyen vékony 
a határ. A szabadtéri bemutatóra, 
valamint az augusztus 15-ei má-

sodik előadásra jegyek augusztus 
4-étől kaphatók a Szigligeti Színház 
jegypénztárában, valamint online, 
a www.biletmaster.ro weboldalon. 
Esőnap: augusztus 16.

Ugyanakkor augusztusban és 
szeptemberben hat előadással várja 
a nézőket a Nyári Színházi Fesztivál. 
A Nagyváradi Magyar Diákszövet-
ség, a Bihar megyei RMDSZ, a Man-
dala Dalszínház, valamint a Szigli-
geti Színház közös szervezésében 
megvalósuló eseménysorozaton 
koncert, zenés előadás, operettest, 
valamint a Lilliput Társulat új be-
mutatója is helyet kapott.

Hétfőn este Marosán Csaba Hu-
mor az irodalomban című előadói 
estjén vehetnek részt az érdeklő-
dők. „A humor játék. Játékra hívlak 
titeket. Adott néhány szerző a ma-
gyar irodalomból, akiknek a humo-
rosnak vélt szövegeit beletettem egy 
kosárba. Egy adott térben és időben 
sorra kihúzzuk együtt ezeket a szö-
vegeket, azt remélve, hogy a rekesz-
izmok nem maradnak statikusak. A 
játszótársam, mondd, akarsz-e len-
ni?” – áll a kolozsvári színművész 
ajánlójában.

Augusztus 25-én Tóth Andi, az 
X-Faktor magyarországi tehetségku-
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Műfajilag sokszínű programkínálattal várják az érdeklődőket a nagyváradi Nyári Színházi Fesztiválon
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tató ötödik szériájának nagyvára-
di születésű győztese koncertezik 
a várban. Augusztus 28-án a ma-
gyar operett kiemelkedő művészei 
– Oszvald Marika, Újhelyi Andrea 
és Peller Károly – lépnek színpad-
ra. Másnap Darvasi László Karády 
zárkája című zenés monodrámáját 
tekintheti meg a közönség, a Gyu-
lai Várszínház előadásában. Kará-
dy Katalint a titokzatos, az ünne-
pelt, a rajongott, az áhított dívát 
ezúttal a Gestapo 525-ös számú 
cellájában látjuk és halljuk. Dar-
vasi László, korunk egyik legkivá-
lóbb magyar próza- és drámaíró-
ja költői szépségű szövegében 
Karády Katalin (Bartha Boróka) 
élete szerepét alakítja szívfájdító 
módon, hogy visszataláljon „az 
igazsághoz, a normális, nappali 
fényhez, a szabad levegőhöz…” – 
olvasható Béres László rendezésé-
nek leírásában.

Augusztus 30-án az egri Gárdo-
nyi Géza Színház lép színpadra 
Ray Cooney Páratlan páros című 
előadásával. Szeptember 11-én 
pedig Szigligeti Színház Lilliput 
Társulata bemutatja a Valahol 
Európában című musicalt. A gye-
rekszínészek közreműködésével 
készülő produkcióban olyan örök-
zöld dallamok csendülnek majd 
fel, mint a címadó Valahol Euró-
pában vagy a Zene az kell.

Jegyek a RMDSZ Fekete Sas Pa-
lotában található székházában, 
valamint a Szigligeti Színház jegy-
pénztárában kaphatók 20 és 30 lej 
közötti értékben.

 » Hétköznapja-
ik tragikomikus 
helyzetei arra 
világítanak rá, 
hogy az önmeg-
valósítás és az 
önsorsrontás 
között milyen 
vékony a határ.

 » MOLNÁR JUDIT

Még a hivatásos, nagy kutatási 
múlttal rendelkező nyelvészek 

számára is az egyik legexkluzívabb 
nyelvterület a mindenkori diák-
nyelv. Ez nem csupán kizárólagos 
„tulajdonjoga” miatt, de azért is 
annyira sajátos, mert gyakorlatilag 
a nyilvános oktatás térhódítása óta 
létezik, ám az idő múlása ellenére 
napról napra, folyamatosan fi ata-
lodik is egyben. Jelképesen szólva: 
sosem lehet pontot tenni a fejlődé-
sére-alakulására, mert talán a kö-
vetkező szünetben történik valami 
az osztályban, ami nem egy, hanem 
egy egész sor új szót vagy kifejezést 
kreál. Eleinte csak az az osztály hasz-
nálja ezeket a szavakat, akikkel meg-
történt a „szótermelő” eset, majd át-
veszik mások is, hagyományozzák az 
utánuk jövőknek, sőt az sem kizárt, 
hogy szülőként egy nap gyermeke 
szájából azt a szót hallja, amit osz-
tálytársaival együtt épp ők alkottak 
hajdanán. Röviden tehát a diáknyelv 
a mindenkori diákság külön bejá-
ratú felségterülete, ahová belépni 
csak engedéllyel lehet. Nincs olyan 
osztályfőnöki vagy igazgatói hatalmi 
szó, amivel felnyitnák a nyelvük vilá-
gába vezető kaput. Az előbbiek dacá-
ra viszont szó sincs arról, hogy holmi 
rosszindulatú, összeesküvés-hátterű 

volna a diáknyelv lényege, egyszerű-
en a szabadság jóleső érzete, hogy ez 
csak a miénk.

A diáknyelv kutatásának első fegy-
verténye, talán éppen az említett 
kizárólagosság miatt, a 19. század 
legvégére tehető: Dobos Károly A 
magyar diáknyelv és szótára 1898-
ban összegzi a század közepe óta 
elkezdett ilyen irányú gyűjtéseket. 
Az Anyanyelvápolók Szövetsége elő-
ször 1992-ben hirdette meg a Hogyan 
beszél ma az ifj úság? című pályáza-
tát, majd 2008-ban ismét, legutóbb 
pedig 2018-ban írtak ki ebben a té-
mában a diáknyelv gyűjtésére, elem-
zésére szolgáló pályázatot. Engem 
ért a szerencse, hogy a díjnyertes 
pályamunkákból Balázs Géza és Mi-
nya Károly szerkesztette Diáknyelv – 
diákszótár című kötetet megkaptam 
régi kedves kollégámtól és barátom-
tól, dr. Málnási Ferenc nyugalmazott 
kolozsvári magyartanártól. A hazai 
kutatók közül egyedül ő van jelen 
tanulmányával a kötetben Diligenter 
frequentáltam / Iskoláim egykoron… 
címen, melyben Petőfi re vissza-visz-
szatérve elemzi az 1844-ben végre 
beérő magyar nyelvhasználatot: 
„1844. november 13-án az országy-
gyűlés több mint fél évszázados fo-
kozatos átalakítás után tette teljessé 
a magyar nyelv használatát az álla-
méletbe, és a közoktatás nyelve is 

magyar lett (1844. II. tc.). Hosszú volt 
az út…” A kötet előszavát a szerkesz-
tőpáros írta, az említett Málnási-ta-
nulmányon kívül szerepelnek még 
Vasné dr. Tóth Kornélia: Diáknyelvi 
időutazás. A magyar diáknyelv és 
szótár (l898) értelmezéséhez, Nagy 
Katalin: Angol eredetű neologizmu-
sok középiskolások magyar nyelv-
használatában, Nagy Natália: Az Uk-
rán–Magyar Oktatási Tudományos 
Intézet diákjainak nyelvhasználati 
sajátosságai, Pataki Anett: Az X és Y 
generáció elképzelése a Z generáció 
nyelvhasználatáról – szleng a Hol-
nap Tali! című sorozatban, Schweig-
hardt Zsanett: Lingua discipulorum 
auxilio reviviscit –A nyelv a diákok 
segítségével újraéled, Bincze Diána: 
Cső és csőváz egy fővárosi középis-
kolában, Csikó Szilvia: Elnöki ügyek 
– diáknyelvi szavak megjelenése a 
Wellhello együttes dalszövegeiben és 
Faragó-Kupi Andrea: Emoji, a jelen 
diáknyelve vagy a jövő új kommuni-
kációs formája? című tanulmányok. 
A kötetet egy szinonimagyűjtemény 
és egy szótár zárja, valamint a kötet 
szerzőinek tömör bemutatása.

Érdemes elmélyedni egy kicsit 
a diáknyelv rejtelmeibe bevezető 
írásokban, és rádöbbenni, hogy az 
annyiszor lesajnált, sőt nem ritkán 
útszélinek titulált diáknyelv nem 
is olyan megközelíthetetlen, mint 

ahogy én is jelzem a címmel. Még 
olyan sok kreativitást és szépséget is 
fel lehet fedezni az alkalmilag kreált 
és hosszú ideje őrzött és használt sza-
vakban, hogy rádöbbenünk: a mai di-
ákság lelke mélyén ugyanolyan, mint 
amilyenek mi és őseink ősei voltak, s 
talán még sikerül elnézőbbeknek is 
lennünk ezentúl velük szemben.

Könyvespolc – A diákság felségterülete: belépni csak engedéllyel!

 »  A diáknyelv 
egyszerűen a 
szabadság jóleső 
érzete, hogy ez 
csak a miénk.




